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PROJETO I-SURDO ABRE SELEÇÃO EM ARACAJU

 
 

 

 

 I- Surdo abriu inscrições para o preenchimento de 
20 vagas. O projeto será desenvolvido pela Sociedade 
Semear, com o apoio do Instituto Oi Futuro, através do 
Programa Novos Brasis. O projeto tem por objetivo a 
inserção social de jovens com deficiência auditiva 
através da construção e desenvolvimento de um Portal, 
auxiliados pelas tecnologias da informação e 
comunicação, com ênfase na cidadania.
 O projeto visa fomentar e consolidar a cultura 
surda no estado de Sergipe, através das novas 
tecnolog ias da in formação e comunicação 
(TIC´s),permitindo sua inserção no mercado de trabalho 
e o seu reconhecimento como portador de direitos, ou 
seja, criar um espaço deb Inclusão, Interação,  
Informação voltado aos surdos no estado de Sergipe e, 
por conseguinte do Brasil, contribuindo com a base do 
aprendizado multidisciplinar, agregando e disseminando 
os valores culturais, sociais e políticos pertinentes a este 
grupo.
 Com duração de 14 meses o projeto oferecerá as 
seguintes atividades: capacitação no uso das novas 
tecnologias, criação de um portal Web e re(criar) de uma 
associação formada pelos participantes, tornando-os 
protagonistas conscientes dos seus direitos e deveres. 

ASSOCIAÇÃO SERGIPANA DE IMPRENSA 
COMEMORA 80 ANOS

F
oi no dia 30 de 
a g o s t o  a  
s o l e n i d a d e  

em comemoração 
aos 80 anos da 
A s s o c i a ç ã o  
S e r g i p a n a  d e  
Imprensa (ASI), que 
c o n t o u  c o m  a  
presença de jornalistas, artistas, empresários e a 
comunidade em geral. Foi uma noite memorável, 
que teve a abertura de exposição e lançamento 
de catálogo com diversas obras de Rosa Faria, 
com curadoria de Mário Britto.
 D u r a n t e  a  s o l e n i d a d e  v á r i a s  
personalidades sergipanas que se destacaram 
na trajetória da ASI foram homenageadas com a 
Medalha do Mérito Jornalístico “Monsenhor 
Silveira”, e certificado de sócio benemérito. 
Dentre os homenageados está o Diretor 
Presidente da Sociedade Semear, Carlos Britto, o 
Procurador do Estado e Colecionador de Artes, 
Mário Britto, e o artista plástico Elias Santos.
 A exposição “Rosa Faria” fica em cartaz na 
Galeria Jenner Augusto até o dia 22 de setembro, 
com entrada gratuita.

Diretor Presidente da Semear 
recebe certificado.

Mário Britto recebe medalha

26/09



Carlos	Roberto	Britto	Aragão
Diretor	Presidente

Thiago	Ismerim
Jornalista	Responsável

(DRT/SE	1021)

Luiza	Cazumbá
Estagiária

REUNIÃO MENSAL DO PPJA 

No último dia 30 de agosto o Programa Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA) 
realizou mais uma reunião mensal com os jovens aprendizes, com o 
objetivo de acompanhar e avaliar o andamento deles durante a 

execução do Programa. Durante a atividade a 
jovem aprendiz Joseane Batista dos Santos 
faz uma apresentação com o tema “O 
profissional do futuro”, abordando como ser 

este profissional, quais suas causas e consequências, bem como pontos 
positivos e negativos para se chegar lá. “Para ser um profissional do futuro a 
pessoa tem que ter conhecimento, determinação, foco e sonhar. Não basta 
apenas existir, tem que ser”, comenta Joseane. A atividade foi encerrada 
com a orientação dos técnicos da Petrobras, Maria Lucinda e Carlos Batista.

Coordenador do Projeto I - Surdo, designer, cantor, 
instrumentista, católico, esse é DANIEL RENNO que  
nasceu em Senhor do Bonfim, na Bahia e que nos 
fala mais um pouco de sua vida e de suas opiniões. 

Você está à frente do Projeto I - Surdo. O motivou a 
escrever um projeto para esse público?
O que mais me motivou a acreditar e escrever este sonho, 
foi a experiência que tive no ano de 2002 onde toquei 
violão em um grupo de surdos chamado Ângelus e lá 
compreendi que existiam elos comuns de comunicação 
que eu desconhecia, desde então passei a me inserir e fui 
acolhido na comunidade surda, podendo pensar, 
“escutar”, aprender e junto com eles até literalmente 
sonhar em libras. 

Falta ações afirmativas para os deficientes em geral 
no Brasil?
Vivemos em uma sociedade deficiente que não é capaz 
de gerar ações afirmativas em prol de si mesma, como 
poderia ela auxiliar seus semelhantes?

O Governo Federal está trazendo médicos de outros 
países, como Cuba para melhorar o Sistema Único de 
Saúde – SUS. O que pensa sobre o programa “Mais 
Médicos”?
Acredito que existe uma boa ideia que precisa ser 
amadurecida, principalmente no tocante a questões de 
idoneidade dos cursos de onde provêm esses 
profissionais, levando-se em conta alguns países não

haver critérios rigorosos de fiscalização em relação ao 
que em nosso país regulamenta e orienta a profissão, 
daí podemos alcançar números, metas, estatísticas, 
mas quantidade não significa qualidade. 

Sei que você gosta do universo da música e que faz 
shows, canta em casamentos e formaturas. Gosto 
musical se discute?
Sim, principalmente com quem o tem. Nada melhor do 
que conhecer um rit, um estilo diferente do nosso através 
de quem conhece... Daí discutimos o que não se discute.

Qual a sua ocupação favorita?  E nas horas vagas o 
que gosta de fazer?
Assistir filmes, e nas horas vagas conversar, brincar 
como os amigos, tocar.

Momento marcante?
Meu casamento

Que lugar gostaria de conhecer e qual gostaria 
de rever?
Roma, gostaria de rever a escola de minha avó na 
época em que a escorregadeira era 5 vezes maior 
que eu.

O que você aprecia no ser humano?
Respeito

Medo?
Da dor

Palavra preferida?
Shalom! 

Frase preferida?
“ Quem entende o amor, ama” (Daniel2enno)



Olha o Que Vem por Aí !

CAMPANHA DO DIA DAS CRIANÇAS
Artes VisuaisArtes Visuais

 No próximo dia 26 de setembro 
acontecerá, na Sociedade Semear, o 
lançamento do livro ‘Um Sentir Sobre as 
Artes Visuais em Sergipe’ e exposição 
panorâmica do colecionar de artes, Mário 
Britto. O livro mostra algumas obras do acervo 
pessoal de Mário, incluindo pintura, fotografia 
e escultura, são 282 páginas com as artes 
visuais em Sergipe.   

Organizadores:

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) e a Sociedade Semear convidam para o 

lançamento do livro “ ”, fruto do resultado de Pensando a biodiversidade: aroeira

três anos de pesquisa, com a finalidade de propor estratégias para o manejo 

sustentável da aroeira no baixo curso do rio São Francisco, organizado por Laura 

Jane Gomes, Renata Silva-Mann, Patricia Povoa de Matos e Allívia Rouse 

Carregosa Rabbani. 

Programação:

 Apresentação do livro, com a presença de autores e organizadores do livro;

 Palestra com o Diretor Presidente da ONG Ecoengenho, José Roberto Fonseca, 

com relatos do projeto aroeira;

 Debate

Data:  15 de outubro de 2013

Horário: 09 horas da manhã

Local: Auditório da Sociedade Semear – Rua Leonardo Leite (an�ga Vila Cris�na), 

148, Bairro São José, em Aracaju/SE.

CONVITE


	Página 1
	Página 2
	Página 3

